
    

Aglomeracja Opolska  
w regionalnym system informacji przestrzennej 

Opolskie w Internecie 



Podstawa prawna 

Realizacja projektu „Opolskie 
w Internecie- system informacji 
przestrzennej i portal informacyjno- 
promocyjny Województwa Opolskiego” 
jest konsekwencją wdrażania zapisów 
ustawy z dnia 4 marca 2010 r. 
o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489). Ustawa 
powyższa jest konsekwencją implementacji 
przyjętej przez  Parlament  Europejski 
i Radę 14 marca 2007 r. dyrektywy  
INSPIRE (2007/2/WE) ustanawiającej 
infrastrukturę informacji przestrzennej we 
Wspólnocie Europejskiej, która implikuje 
tworzenie i prowadzenie krajowych IIP. 



        Jednym ze strategicznych celów realizacji geoportalu OWI 
jest wzmocnienie wizerunku województwa opolskiego, jako 
regionu społeczeństwa informacyjnego. Poprzez integrację 
w jednym miejscu danych przestrzennych pochodzących 
z różnorodnych źródeł budujemy spójny obszar współpracy 
organów publicznych w całym województwie. Wykorzystanie 
w geoportalu OWI sieciowych metod współpracy pozwala na 
uniknięcie powielania działań i zmniejszenie czasu trwania 
procesów pracy. Dlatego też uczestników aktywnych 
projektu OWI ciągle przybywa. 

Geoportal OWI 

www.mapy.opolskie.pl 



Aglomeracja Opolska w geoportalu OWI 
Współpraca gmin AO w płaszczyźnie danych przestrzennych pozwoli na 

integrację interesów i przyspieszenie procesów decyzyjnych podejmowanych 
w ramach spójnego rozwoju regionalnego. 

Geoportal OWI jest niezależny od platformy narzędziowej wymaga jedynie 
dostępu do Internetu. Umożliwia współpracę przez Internet, tworzenie własnych 
kompozycji mapowych lub analizy przestrzenne i atrybutowe. 



Dane statystyczne w geoportalu OWI 

Gęstość zaludnienia 

w województwie 



Dane statystyczne w geoportalu OWI 

Podmioty gospodarcze 

wg grup tematycznych  

Przemysł i budownictwo 

Usługi 

Rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, łowiectwo 



Dane statystyczne w geoportalu OWI 

Liczba podmiotów 
gospodarczych w 
gminach - dane 



Dane statystyczne w geoportalu OWI 

Ludność w wieku przed,  
po i produkcyjnym 



Dane statystyczne w geoportalu OWI 

Ludność w wieku przed, po i produkcyjnym 



Dane statystyczne w geoportalu OWI 

Budżet gmin 



AO + OWI 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 



Ujednolicenie MPZP dla terenów granicznych 

położonych w obrębie AO 

AO + OWI 



Planowanie strategiczne 

AO + OWI 

Potoki podróżnych 
Trasnport 
Linie autobusowe i przystanki 
Infrastruktura drogowa 
Linie elektroenergetyczne 
Tereny inwestycyjne 



Rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz 

pozyskiwania inwestorów 

AO + OWI 

Obszary i obiekty inwestycyjne 



Rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz 

pozyskiwania inwestorów 

AO + OWI 

Dane ewidencyjne oraz przebieg linii elektroenergetycznych 



Rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz 

pozyskiwania inwestorów 

AO + OWI 

Struktura użytkowania gruntów 



Rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz 

pozyskiwania inwestorów 

AO + OWI 

Struktura władania gruntami 



Rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz 

pozyskiwania inwestorów 

AO + OWI 

Rzeźba terenu – Numeryczny Model Terenu 



Rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz 

pozyskiwania inwestorów 

AO + OWI 

   Hydrografia 



Infrastruktura techniczna i transportowa 

AO + OWI 
Rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz 

pozyskiwania inwestorów 



Analizy przestrzenne 
 

Dostęp do usług w obrębie 1km od wyznaczonego obiektu 



Pomiar odległości 

AO + OWI 



AO + OWI 

Ortofotomapa 



AO + OWI 

Ortofotomapa – dokładność 

1 piksel to 10 cm w terenie 

2005 2010 

Ortofotomapa nie posiada żadnych elementów generalizacji zatem obiektywnie 
przedstawia dane obiekty w terenie, posiada wysoką dokładność (rozdzielczość) 
opracowania, jest wsparciem w procesach decyzyjnych. Zdjęcia lotnicze weryfikują pomiary 
naziemne. 

2010 

w barwach naturalnych w barwach podczerwieni 



Ochrona środowiska i zasobów przyrodniczych 



Innowacyjne projekty w zakresie wykorzystania  

odnawialnych źródeł energii 

Numeryczny Model Pokrycia Terenu 



Innowacyjne projekty w zakresie wykorzystania  

odnawialnych źródeł energii 

Na podstawie danych Numerycznego 

Modelu Pokrycia Terenu opracowanego w 

ramach projektu Opolskie w Internecie 

możliwe jest utworzenie mapy 

potencjału energii słonecznej, 
przedstawiającej napromieniowanie 

energią słoneczną dachów budynków 

w miastach. 

 

Mapy hałasu 



Innowacyjne projekty w zakresie wykorzystania  

odnawialnych źródeł energii 

Numeryczny Model Terenu 

Analiza spadków do wyznaczania lokalizacji 
obiektów wymagających określonych 
warunków morfologicznych, 
przeprowadzanie analiz spływu 
powierzchniowego lub wytyczanie szlaków 
komunikacyjnych. 
 

•Badanie ekspozycji terenu 
 

•Analizy widoczności 
 

•Generowanie warstwic 



Zastosowanie: 

1. Promocja miasta: 
 
 
 
 
2. Materiał do analiz architektonicznych 
3. Wysokiej wagi dorobek historyczny 
4. Modyfikacja istniejącej zabudowy lub 
tworzenie nowych elementów zabudowy 

•Wizualizacje na stronach www 
•Wirtualne wycieczki po mieście 
•Prezentacja najciekawszych obiektów 
architektonicznych 

Obiekty 3D 

Opole(Urzad)-norma.mp4


Dane tematyczne zawarte w kompozycji turystycznej zostały zebrane w 

ramach budowy baz danych przestrzennych do geoportalu OWI. 

Z uwagi na różnorodność zestawionych informacji obejmują one dane z 

różnych źródeł, wprowadzanych na podstawie już istniejących rejestrów (np. 

rejestr aptek), wywiadów terenowych, bądź informacji pobranych z internetu, 

np..: ze stron gmin (noclegi, agroturystyka, szlaki i ścieżki turystyczne) 

Kultura, sport i turystyka 



Tworzenie wspólnej oferty turystyczno - rekreacyjnej 

Zintegrowana promocja Aglomeracji Opolskiej 

Kultura, sport i turystyka 



Atlas krajobrazowy Aglomeracji Opolskiej w OWI 



Służby ratownicze 



Serwis www.mapy.opolskie.pl oprócz serwowania dużej ilości danych 
posiada rozbudowane funkcjonalności umożliwiając realizację 
różnorodnych i specyficznych zadań występujących przy kształtowaniu 
przestrzeni publicznej, co znajduje odbicie w wielu kierunkach inicjatyw 
społecznych i regionalnych, mających na celu zarówno rozwój regionu, 
jak i zaspokojenie potrzeb mieszkańców Opolszczyzny.   

Funkcjonalności geoportalu OWI 

Wyszukiwarka atrybutowa i przestrzenna 
Społeczna weryfikacja danych 

Analizy danych 
Eksportowanie danych w formie tabelarycznej 

 

Zapisywanie map 
Druk kompozycji mapowych 
Prezentacja kartograficzna danych 

http://www.mapy.opolskie.pl/
http://www.mapy.opolskie.pl/
http://www.mapy.opolskie.pl/
http://www.mapy.opolskie.pl/
http://www.mapy.opolskie.pl/
http://www.mapy.opolskie.pl/
http://www.mapy.opolskie.pl/


Aglomeracja Opolska w geoportalu OWI 

Zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego regionu jest  
jednym ze wspólnych celów Aglomeracji Opolskiej i geoportalu OWI. 

Funkcjonalności geoportalu OWI, a także rozbudowany zasób informacji 

przestrzennej umożliwia diagnozę problemów, celów i potrzeb 

występujących w obszarze aglomeracji.      

Tworząc nową linię współpracy przyczyniamy się do wypracowania 
wspólnej koncepcji rozwoju, zaś długotrwała współpraca umożliwi 

wypracowanie jednolitych standardów pracy i metod pozyskiwania informacji o 
regionie. 

 


